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PROGRAMACIÓ 2019 – 20 

 

educació infantil, primària, secundària, batxillerat, cicles formatius i escoles d’adults 
 
 
 

 Aquest cicle anual de cinema pretén apropar el llenguatge cinematogràfic al treball dins de l’aula i 

aprofitar els avantatges i l'atracció que la gran pantalla ofereixen com a eina educativa  Tots els films van 
acompanyats de materials diversos per treballar a l’aula: dossier en pdf i/o activitats interactives, enllaços 

d’interès, etc.  El dia de la sessió es fa una introducció audiovisual abans de la pel·lícula 
 
 
 

objectius generals 
 

Introduir dins la classe pel·lícules seleccionades 

amb un criteri cultural, instructiu i formatiu  
Utilitzar les pel·lícules per a l’aprenentatge de les 

diverses àrees del currículum escolar Aprofitar-
ne els valors pedagògics per a l'ensenyament de 

continguts, valors i normes socials  Fomentar el 
visionat de versions originals i de versions 

doblades al català  Oferir gèneres 
cinematogràfics diferents i acostumar els alumnes 
a l'anàlisi i la lectura crítica del llenguatge 
audiovisual  

objectius curs 2019-20 
 

 Remarcar el principi que totes les persones han 
nascuts lliures i iguals i tenen els mateixos 

dretsReflexionar sobre les relacions de gènere, els 
estereotips i els rols diferenciats que s’atribueixen a 

homes i dones  Aportar elements per al debat 
sobre els prejudicis i les actituds xenòfobes, 

masclistes i homofòbiques  Ajudar a explicar la 
diferència que existeix entre sexe i identitat de 

gènere  Estudiar el musical com a gènere 
cinematogràfic 
 
 

 

Terrassa. Sala de projecció Cinema Catalunya c/ de Sant Pere, 9 

 

Preu 4,50 € per alumne (professorat gratuït). 

 

Horari 10 h del matí. Si són molts els alumnes inscrits per a un mateix dia es fan diferents sessions 

amb horaris per determinar en funció del nombre d’alumnes i la capacitat de la sala (en aquest cas, us 
avisaríem amb antelació). 
 

Sessions especials Si us interessen altres dates, altres horaris o sessions especials de 

pel·lícules no programades aquest curs, poseu-vos en contacte amb nosaltres. 
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 Zog, dracs i heroïnes i altres contes 
 

Versió doblada al català 
 
Direcció: Max Lang, Daniel Snaddon. Guió: Julia Donaldson. Gènere: animació, 
fantàstic. Pais: Regne Unit. Any: 2018. Durada: 60 min. 
 
Basat en un conte de Julia Donaldson, Zog és un drac que va a escola per aprendre 
a volar, a treure foc per la boca i a raptar princeses. No se’n surt gaire bé, però va 
superant els obstacles gràcies a l’amistat d’una princesa, que l’ajuda i li fa entendre 
que no han de ser el que el món espera d’ells.  
 
Aquesta història va acompanyada d’altres curts protagonitzats per nenes valentes i 
imaginatives. 
 

Nivells: educació infantil i cicle inicial de primària. Àrees: llengua catalana / coneixement del medi natural, social i 
cultural / educació per al desenvolupament personal i la ciutadania / literatura universal / món contemporani. 
Temes: educació en valors / dones, violència de gènere / cultura de la pau, violència, conflictes polítics i armats / 
infància, drets dels infants / món animal i animals de companyia / relacions humanes, psicologia, sociologia / família, 
relacions familiars / tercera edat, jubilació / mort, dol / adaptació cinematogràfica d’obra literària. 
 
 

 veure tràiler >> 

 

 
 

 El meu veí Totoro (Tonari no Totoro) 
 
Direcció i guió: Hayao Miyazaki. Gènere: animació. País: Japó. Any: 1988. Durada: 
86 min.  
 

Versió doblada al català 
 
Dues nenes, la Satsuki i la Mei, es traslladen a viure al camp mentre la mare es 
recupera d'una greu malaltia a l’hospital. Al bosc proper descobreixen l'existència 
d'éssers extraordinaris, els esperits del bosc, que només poden ser vistos per 
persones de cor pur.  
 
Nivells: educació infantil i cicle inicial de primària. Àrees: llengua catalana / 
coneixement del medi natural, social i cultural / educació per al desenvolupament 
personal i la ciutadania. Temes: educació en valors / infància, drets dels infants / 

medicina, salut / família, relacions familiars.  

 

 

 

 veure tràiler >> 

 

 

 

 

http://www.cinemaperaestudiants.cat/
https://youtu.be/TLmuulz7ULs
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 Mia and the White Lion (Mia et le lion blanc) 
 

 
VO en anglès subtitulada en castellà 
 
 

Direcció:  Gilles de Maistre. Guió: Prune de Maistre, William Davies. Gènere: 
aventura, drama. Any: 2018. País: França. Alemanya, Sud-àfrica. Durada: 98 
minuts. 
 

Des que era una nena, la Mia té una relació extraordinària amb el Charlie, un cadell 
de lleó blanc nascut a la granja de lleons dels seus pares a Sud-àfrica. Durant alguns 
anys, creixeran junts i viuran una amistat incondicional. Quan la Mia fa 14 anys i el 
Charlie ja s'ha convertit en un lleó adult preciós, descobreix que el pensen vendre. 
Al saber que el seu amic està en perill, la Mia i el lleó emprendran un viatge a 
través de la sabana buscant una terra on el Charlie pugui viure en llibertat. 
 
 

Nivells: cicle mitjà i cicle superior de primària, 1r i 2n ESO. Àrees: llengua anglesa / coneixement del medi natural, 
social i cultural / ciències de la naturalesa / món contemporani. Temes: educació en valors / recursos naturals, 
comerç, consum / dones / ecologia, medi ambient, sostenibilitat / món animal i animals de companyia / relacions 
humanes, psicologia, sociologia  / família, relacions familiars. 
 
 

 veure tràiler >> 

 

 

 Tomboy (Tomboy) 
 

 
Versió doblada al castellà 
 

Direcció i guió: Céline Sciamma. Interpretació: Zoé Héran, Malonn Lévana, Jeanne 
Disson. Gènere: drama. País: França. Any: 2013. Durada: 82 minuts. 
 

 
Drama sobre la infància i la identitat sexual on la Laure, una nena de 10 anys, es 
trasllada a viure amb la seva família a un barri nou de les rodalies de París. Com 
que és un entorn on no la coneixen encara, la noia decideix fer-se passar per un 
nen, perquè ella se sent així, i es presenta com a Michaël (un nom masculí) a la 
Lisa, una veïna de la seva edat, i al grup de nens i nenes que solen jugar pels 
voltants de casa seva. Amb el pas dels dies, la Laure (ara Michaël) es fa molt amiga 
de la Lisa, relació de la qual sorgeix una certa atracció mútua, i es relaciona com si 
fos un altre noi més amb la resta de nois del grup, dels quals imita la seva forma 

d’actuar i amb els quals arriba a establir una certa competència.  
 
 

Nivells: cicle superior de primària, 1r i 2n ESO. Àrees: coneixement del medi natural, social i cultural / educació per al 
desenvolupament personal i la ciutadania / llengua castellana / llengua francesa / educació per a la ciutadania i els 
drets humans / tutoria / món contemporani. Temes: educació en valors / infància, drets dels infants / sexualitat, 
heterosexualitat i homosexualitat / relacions humanes / família, relacions familiars. 
 
 

 veure tràiler >> 

 

 

 

http://www.cinemaperaestudiants.cat/
http://www.sensacine.com/peliculas/mejores/nota-espectadores/pais-5002/
https://youtu.be/HJvzIjYulJs
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https://youtu.be/l2Pbfq_O0ew
https://youtu.be/l2Pbfq_O0ew
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 The Breadwinner (El pa de la guerra)                                 
 
VO en anglès subtitulada en català 

Direcció: Nora Twomey. Guió: Anita Doron basat en el llibre de Deborah Ellis. 
Gènere: drama, animació. Any: 2017. Països: Irlanda, Canada, Luxemburg, EUA. 
Durada: 94 minuts. 

Film basat en la novel·la homònima de Deborah Ellis i nominat a un Oscar. Parvana 
és una noia que viu a la capital de l'Afganistan, Kabul, durant el període de domini 
dels talibans. El seu pare ha estat detingut i la seva família s’ha quedat sense 
recursos. Llavors ella decideix tallar-se els cabells i vestir-se de noi per poder 
treballar, perquè les dones tenen prohibit sortir soles al carrer i guanyar-se la vida.  

 
Nivells: ESO. Àrees: llengua anglesa / tutoria / ciències socials, geografia i història / 

educació per a la ciutadania i els drets humans / literatura universal / món contemporani / història. Temes: educació 
en valors / recursos naturals, comerç, consum, riquesa i pobresa / dones, violència de gènere / cultura de la pau, 
violència, conflictes polítics i armats / infància, drets dels infants / diversitat cultural, immigració, emigració / 
geografia humana / món laboral, relacions laborals / relacions humanes, psicologia, sociologia / família, relacions 
familiars / drets humans / mort, dol / adaptació cinematogràfica d’obra literària / sistema judicial, presons, pena de 
mort / política, sistemes polítics. 
 

veure tràiler >> 

 

 

 

Le fils de l’autre (El fill de l’altre)   
 

VO en francès, àrab, hebreu i anglès subtitulada en català 
 
Direcció: Lorraine Lévy. Intèrpretació: Emmanuelle Devos, Pascal Elbé, Jules Sitruk. 
Gènere: drama. País: França. Any: 2012. Durada: 105 min. 
 
A punt de començar el servei militar a l'exèrcit israelià, Joseph rep una terrible 
notícia: quan només era un nadó de pocs dies havia estat intercanviat 
accidentalment amb Yacine, un nen d'origen palestí, de manera que les persones a 
les quals sempre havia considerat els seus pares no ho són. Serà llavors quan les 
dues famílies hagin de tornar a considerar els seus valors, les seves identitats i 
conviccions.  

 
Nivells d'ensenyament: cicle superior de primària, ESO, batxillerat, cicles formatius, centres formació adults. Àrees: 

llengua francesa / coneixement del medi natural, social i cultural / educació per al desenvolupament personal i la 

ciutadania / religió /  ciències socials, geografia i història / educació per a la ciutadania i els drets humans / educació 

ètica cívica / món contemporani / història. Temes: educació en valors / recursos naturals, comerç, consum, riquesa i 

pobresa / cultura de la pau, violència, conflictes polítics i armats / adolescència, joventut / diversitat cultural / 

geografia humana / família,  relacions familiars / drets humans / política, sistemes polítics. 

 

 veure tràiler >>  

 

 

http://www.cinemaperaestudiants.cat/
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 Bohemian Rhapsody (Bohemian Rhapsody) 
 

VO en anglès subtitulada en castellà 
 
Direcció: Bryan Singer. Interpretació: Rami Malek, Lucy Boynton, Gwilym Lee. 
Guió: Anthony McCarten, Peter Morgan. Gènere: drama, biogràfic, musical. Països: 
Regne Unit, EUA. Any: 2018. Durada: 134 min.  
 
El film és una crònica de l’ascens a la fama de la banda britànica de rock Queen, a 
través de les seves icòniques cançons i el seu so revolucionari. Parteix dels inicis als 
anys 70 fins al macroconcert Live Aid de 1985 a l'estadi de Wembley, sis anys abans 
que el cantant, Freddie Mercury, morís de forma prematura. Una celebració 
rotunda i sonora de Queen i del seu extraordinari i inclassificable cantant. 

 
Nivells: ESO, batxillerat, cicles formatius, centres formació adults. Àrees: llengua 

anglesa / música i història de la música / arts escèniques, música i dansa / educació per a la ciutadania i els drets 
humans / educació ètica i cívica / món contemporani / cultura audiovisual, cinema, TV, fotografia / ciències socials, 
geografia i història. Temes: biografies, món laboral, relacions laborals / relacions humanes / sexualitat, 
heterosexualitat i homosexualitat  / diversitat cultural / família, relacions familiars.   
 

 veure tràiler >>  

 

 

 

 Mustang (Mustang) 
 

Versió doblada al català 
 
Direcció i guió:  Deniz Gamze Ergüven. Interpretació: Günes Sensoy, Doga Zeynep 
Doguslu, Tugba Sunguroglu. Gènere: drama. Any: 2015. Països: Turquia, França, 
Alemanya, Qatar. Durada: 97 minuts. 
 
L'estiu comença en una localitat del nord de Turquia. A la sortida de l’escola, Lale i 
les seves germanes juguen de manera innocent amb un grup de nois. No obstant 
això, la suposada immoralitat dels seus jocs provoca un escàndol amb 
conseqüències inesperades. Per això, la seva família transforma a poc a poc la casa 
en una presó. L'aprenentatge de les tasques de la llar substitueix l'escola i comença 
per a les més grans la recerca d'un marit. Les cinc noies, que comparteixen l’amor 

per la llibertat, troben juntes la manera de sortir dels límits marcats pels seus progenitors.  
 
Nivells: ESO, batxillerat, cicles formatius, centres formació adults. Àrees: llengua catalana / tutoria / ciències socials, 
geografia i història / educació per a la ciutadania i els drets humans / educació ètica cívica / món contemporani / 
història. Temes: educació en valors / dones, violència de gènere / adolescència, joventut / sexualitat, 
heterosexualitat i homosexualitat / diversitat cultural / relacions humanes, psicologia, sociologia / família, relacions 
familiars / el món educatiu, coeducació, relacions professorat-alumnat / drets humans. 

 

 

veure tràiler >> 

 

 

http://www.cinemaperaestudiants.cat/
https://youtu.be/F7JvcsLw70U
http://www.sensacine.com/peliculas/mejores/nota-espectadores/pais-5002/
https://youtu.be/Se7Qo-f9o1c
https://youtu.be/Se7Qo-f9o1c


www.cinemaperaestudiants.cat 

 

 Les grands esprits (El bon mestre) 
 

VO en francès subtitulada en castellà 

Direcció i guió: Olivier Ayache-Vidal. Interpretació: Denis Podalydès, Abdoulaye 
Diallo, Pauline Huruguen. Gènere: comèdia dramàtica. Any: 2017. País: França. 
Durada: 106 minuts. 

François Foucault és un professor de quaranta anys que porta tota la vida vivint a 
la societat burgesa, benestant i intel·lectual de Paris. Treballa impartint literatura 
en una prestigiosa escola de secundària, fins que un dia accepta una plaça en un 
institut d'un suburbi de la ciutat, en una zona conflictiva. Un dels seus joves 
estudiants amb problemes l'ajudarà en aquesta nova i dura etapa que François ha 
d'assumir. 
 

Nivells: ESO, batxillerat, cicles formatius, centres formació adults. Àrees: llengua francesa / tutoria / ciències socials, 

geografia i història / educació per a la ciutadania i els drets humans / educació ètica cívica / món contemporani / 

història. Temes: educació en valors / recursos naturals. comerç. consum. riquesa i pobresa / adolescència. joventut / 

diversitat cultural. immigració. emigració / el món del treball. relacions laborals / relacions humanes. psicologia. 

sociologia / família.  relacions familiars / el món educatiu. coeducació. relacions professorat- alumnat / drets humans 

 

 veure tràiler >> 

 

 
 

 Suffragette (Sufragistes) 
 
VO en anglès subtitulada en castellà 

Direcció: Sarah Gavron. Interpretació: Carey Mulligan, Anne-Marie Duff, 
Helena Bonham Carter. Guió: Abi Morgan. Gènere: drama, biogràfic, històric. 
Any: 2015. Països: Regne Unit, França. Durada: 106 minuts. 

Història de les sufragistes angleses a principis del segle XX, unes dones que 
van lluitar pel seu dret a votar. La majoria d’elles no provenia de classes 
altes, sinó que eren treballadores que veien com les seves protestes no 
servien de res. La seva lluita va esdevenir cada vegada més violenta, 
disposades a perdre-ho tot, la feina, la casa, els fills i la vida, per tal 
d’aconseguir la igualtat. Aquesta és la història de Maud, una d'aquestes 
dones, i de la seva lluita per la dignitat i la de les seves companyes. 

 
Nivells: 3r i 4t ESO, batxillerat, cicles formatius, centres formació adults. Àrees: llengua anglesa / ciències 
socials, geografia i història / educació per a la ciutadania i els drets humans / educació ètica cívica / món 
contemporani / història. Temes: educació en valors / dones, violència de gènere / cultura de la pau, 
violència, conflictes polítics i armats / biografies / relacions humanes, psicologia / família, relacions 
familiars / drets humans / sistema judicial, presons / política, sistemes polítics. 

 
 veure tràiler >> 

 

http://www.cinemaperaestudiants.cat/
https://youtu.be/QY1_dtrAUd4
https://youtu.be/QY1_dtrAUd4
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 A Star Is Born (Ha nascut una estrella)                                 
 

VO en anglès subtitulada en castellà 

Direcció: Bradley Cooper. Interpretació: Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam 

Elliott. Guió: Eric Roth. Gènere: drama, musical, romàntic. Any: 2018. País: EUA. 
Durada: 136 minuts. 

Jackson Maine és un músic veterà, però la seva carrera és a les acaballes per la seva 
dependència de l’alcohol. Maine descobreix una cantant prometedora anomenada 
Ally, una jove aspirant a estrella que somia amb triomfar en el món de l'espectacle. 
Decideix ajudar-la i llançar-la a la fama i es converteix en el seu mentor. Entre els 
dos naixerà una relació amorosa apassionada que es veurà enterbolida pel caràcter 
autodestructiu del cantant. 
 
Nivells: 3r i 4t ESO, batxillerat, cicles formatius, centres formació adults. Àrees: 
llengua anglesa / educació per a la ciutadania i els drets humans / educació ètica 

cívica / món contemporani / música i història de la música / arts escèniques, música i dansa / cultura audiovisual, 
cinema, tv, fotografia. Temes: dones / món laboral, relacions laborals / relacions humanes, psicologia / alcoholisme, 
drogoaddiccions / família, relacions familiars 
 

 

 veure tràiler >> 

 

 

Pel·lícules per nivells educatius 
Educació 
Infantil 

Cicle 
Inicial 

Primària 

Cicle 
Mitjà 

Primària 

Cicle 
Superior 
Primària 

1r cicle 
d’ESO 

2n cicle 
d’ESO 

Batxillerat 
Formació 

professional 
Escoles 
d’adults 

Zog, Dracs i Heroïnes ...            

El meu veí Totoro            

Mia and the White 
Lion 

            

Tomboy            

The Breadwinner             

Le fils de l’autre                

Bohemian Rhapsody                

Mustang                

Les grands esprits               

Suffragette               

A Star Is Born              

 

 

 

 

http://www.cinemaperaestudiants.cat/
https://youtu.be/NecedF2G03Q
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Pel·lícules i dates 

Zog, Dracs i Heroïnes  16 / 04 / 2020 

El meu veí Totoro 18 / 12 / 2019 

Mia and the White Lion 8 / 05 / 2020 

Tomboy 12 / 11 / 2019 

The Breadwinner 27 / 02 / 2020 

Le fils de l’autre 12 / 12 / 2019 

Bohemian Rhapsody  31 / 10 / 2019 

Mustang 12 / 02 / 2020 

Les grands esprits 26 / 03 / 2020 

Suffragette  11 / 03 / 2020 

A Star Is Born 17 / 01 / 2020 

 

INSCRIPCIONS 

 

mesos de juny i juliol 

enviant un e-mail amb les vostres dades a: inscripcions@cinemaperaestudiants.cat 
o bé, trucant al 660.070.129 (de 10 h. a 13 h. de dilluns a divendres) 

 

des del dia 1 de setembre 

al web www.cinemaperaestudiants.cat omplint el formulari que hi ha a la pestanya: 
Cicle de cinema. Curs actual-inscripcions i preu 

 

 

dades necessàries per a la inscripció 
 

el vostre nom i e-mail; nom, adreça i telèfon del centre inscrit; número d’alumnes i edats 
(nivells); pel·lícules que us interessen i població on assistireu. 

 

amb el suport de 
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